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Delegationsfråga med anledning av planerad ny
alkohollag
Svenska Kommunförbundet vill göra kommunen uppmärksam på en fråga
som sammanhänger med den planerade nya alkohollagen som förväntas
träda i kraft den 1 januari 1995. Lagen ersätter Lagen om tillverkning av
drycker (LTD) och Lagen om handel med drycker (LHD). Regeringen har
nyligen överlämnat propositionen Förslag till alkohollag (1994/95:89) till
riksdagen. Riksdagen fattar beslut i december.
Vad gäller kommunernas övertagande av länsstyrelsernas hantering av serveringstillstånd till restauranger samt rätten att fatta beslut om återkallelse träder denna
del av lagstiftningen i kraft först den 1 januari 1996.
Av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen framgår att länsstyrelsen som under 1995 skall fullgöra kommunens uppgifter utom de som avser tillsyn enligt 8 kap - inte får bifalla en ansökan om serveringstillstånd innan
kommunen yttrat sig, utom i de fall ansökan avser en enstaka tidsperiod eller
ett enstaka tillfälle. I författningskommentarerna till punkt 5 i övergångsbestämmelserna sägs:
”Det kommunala vetot upphör i och med ikraftträdandet av den nya
lagen. Under år 1995 får dock inte länsstyrelsen bifalla en ansökning
om permanent serveringstillstånd innan kommunen yttrat sig. Det är
angeläget att kommunen avger sådant yttrande utan dröjsmål. Inte annat än
i undantagsfall bör kommunen ges längre tid för yttrande än en månad (vår
kursivering).”
Det kan vara lämpligt att den ansvariga nämnden under 1995 delegerar
yttranden i anledning av ansökan om serveringstillstånd hos länsstyrelsen
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen.
Svenska Kommunförbundet återkommer med information om den nya alkohollagen när riksdagen fattat beslut i december. Vi informerar då också om
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• den utbildningsinsats för alkoholhandläggare i kommunerna som vi avser
att genomföra i samarbete med Kommunförbunden i länen under hösten
1995 samt
• övriga insatser från förbundet med anledning av de förändringar som
sker.
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